LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA
LASF RALIO KOMITETO POSöDŽIO
PROTOKOLAS NR. 2010-07
2010 07 26
Kaunas
Pos÷džio pirmininkas - Ričardas Abelkis.
Pos÷džio sekretor÷ – Rasa Jakien÷.
Dalyvauja:
Ralio komiteto pirmininkas – Ričardas Abelkis.
Komiteto nariai: Algirdas Gricius, Algirdas Bilevičius, Žilvinas Juršys, Gintaras Kaminskas,
Edvinas Vašteris, Jonas Balčiūnas, Aleksandras Remiševskis.
Nedalyvauja komiteto narys Napolis Vitonis
Pirmininkas dalyvaujančių paklaus÷, ar visi sutinka, kad pos÷džio metu būtų atliekamas garso
skaitmeninis įrašas.
Prieštaraujančių nebuvo. Pos÷dis pravedamas, atliekant garso skaitmeninį įrašą.
Pristatyta pos÷džio dienotvark÷.
Paklausta ar yra kokių pasiūlymų d÷l dienotvark÷s papildymo.
Pasiūlymų n÷ra.
Nutarta patvirtinti pos÷džio darbotvarkę:
Dienotvark÷
1. Informacija apie ralį „Latgale rally 2010“.
2. KSK „Juta“ prašymo (2010-07-02) nagrin÷jimas.
3. Gautų pasiaiškinimų iš sporto klubų: AG Racing, VšĮ ‚Automaksis“ ir ASK „Slikas“
nagrin÷jimas,“ D÷l ralio „Saul÷ 2010“ metu įvykusių incidentų su teis÷jais ir policijos
pareigūnais“.
4. Alytaus autoklubo pranešimas (2010-07-09) , d÷l atsisakymo vykdyti LABLRC IV etapą,
numatytą 2010-08-07-08 dienomis.
5. Informacija apie LARČ ir LABLRČ likusių etapų organizatorius, datų patikslinimą ir
pasikeitimus. Ralio „Žemaitijos ruduo“ papildomų nuostatų pristatymas.
6. Informacija apie ralį „Aplink Lietuvą 2010“.
7. Info apie reklaminio ploto ant priekinio stiklo įsigijimą LARČ V etape „300 Lakes Rally“.
8. D÷l sekančio pos÷džio datos (Ralio „300 Lakes Rally“ starto tvarkos tvirtinimas, 2011 m.
reglamentuojančių dokumentų projektų ruošimas).
9. Kiti klausimai.
1. SVARSTYTA. Informacija apie ralį „Rally Latgale 2010“.
Ralio „Rally Latgale 2010“ ir LARČ IV etapo LASF technin÷s komisijos atstovas ir steb÷tojas A.
Gricius trumpai papasakojo apie varžybas. Pamin÷ta, kad priešstartin÷s technin÷s komisijos metu
lietuvių ekipažų automobiliuose rasta labai nemažai pažeidimų: netinkamas s÷dynių tvirtinimas,
saugos lankai tik su veidrod÷liu matomose vietose nepilnai suvirinti. Visiems ekipažams pastabos
buvo surašytos į Sportinio automobilio techninį pasą, o trukumus tur÷s pašalinti iki sekančių
varžybų.
A. Gricius pakomentavo steb÷tojo ataskaitos pagrindinius punktus. „Varžybos vyko ramiai,
sklandžiai. Serviso zonoje pakako vietos visiems automobiliams, šalia buvo estrada, žiūrovams
buvo patogu steb÷ti GR ruožus kartodrome, Serviso knyga padaryta labai logiškai, starto ir finišo
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vietos gerai paruoštos. Trasos darbin÷s, n÷ra ilgų tiesiųjų. Nei vienas ruožas nesikartojo. Visuose
finišuose nebuvo pašalinių žmonių, rezultatai buvo perduodami labai operatyviai. Greituminiuose
ruožuose žiūrovų atitv÷rimo juostos toliau nei pas mus, trasa kompaktiška. Iki serviso zonos
atstumai nedideli. Labai geras variantas - visi įvažiavimai į GR pažym÷ti nukreipiamosiomis
rodykl÷mis. Aštriuose posūkiuose kabojo v÷liav÷l÷s. Manau, dviejų dienų formatas pasiteisino.
Technin÷je komisijoje prieš ralį dirbo 6 zmon÷s. Po finišo buvo tikrinama N4 klas÷s pirmų trijų
ekipažų automobiliai ir paimti m÷giniai benzino. Apklausus dalyvius, daugumos nuomone
varžybos pavykę“.
Taip pat A. Gricius pamin÷jo, kad vienas LARČ ekipažas išsak÷ pastabas d÷l starto tvarkos,
nuostatų rusų kalba, bei susipažinimo su trasa.
Komiteto manymu, susipažinti su trasa pakanka dviejų kartų.

2. SVARSTYTA. KSK „Juta“ prašymo (2010-07-02) nagrin÷jimas.
Prašoma, LASF techninių reikalavimų komitetui išaiškinti FIA J kodekso 252 str. 9.1 dalį, d÷l
galimyb÷s Lietuvos ralio čempionate naudoti biodegalus.
A. Gricius pakomentavo, kad telefonu į gautą raštą jau atsak÷ KSK “Juta” vadovui E. Janavičiui,
kad pagal FIA J priedo 252 str. 9.1 skyrių: kuras turi būti tik komercinis benzinas, pilamas iš
aptarnavimo stoties siurblio, be priedų, išskyrus kasdienin÷je prekyboje įsigyjamus tepalu.
Latvijoje vykdomam etapui , buvau apsiruošęs talpas kontrolei atlikti, paaiškino A. Gricius.
Ž. Juršys. Problema ta, kad turi būti aiškumas, nes šiuo metu FIA draudžia naudoti bioetanolį.
G. Kaminskas. Ko mes siekiame? Ar atpiginti sportą? Sportininkas naudodamas bioetanilį
sutaupytų nemažai pinigų. Aš leisčiau naudoti biodegalus nacionaliniame čempionate.
Pasiūlyta apsvarstyti šį klausimą ruošiant 2011 m. reglamentuojančius ralio dokumentus.
3. SVARSTYTA. Gautų pasiaiškinimų iš sporto klubų: AG Racing, VšĮ „Automaksis“ ir ASK
„Slikas“ nagrin÷jimas,“ D÷l ralio „Saul÷ 2010“ metu įvykusių incidentų su teis÷jais ir policijos
pareigūnais“.
Pos÷džio dienai gauti du paaiškinimai: ASK „Slikas“ komandos dalyvio G. Repšio ir VšĮ
„Automaksis“ komandos vadovo H. Kazakausko.
Susipažinus su gautais paaiškinimais, išanalizavus galimas pasekmes, pasiūlyta svarstomo klubo
pareišk÷jo atstovams paruošti atsakymus.
3.1. Pareišk÷jui VšĮ „Automaksis“.
3.1.1.Ralio komitetas R. Kvaraciejui buvo suteikęs išskirtinę teisę dalyvauti ralio čempionate I
vairuotojo pareigose, su sąlyga, kad pervažiavimuose automobilį vairuos turintis vairuotojo
pažym÷jimą II-asis ekipažo vairuotojas.
3.1.2. Už grubų ir netoleruotiną pažeidimą pasiūlyta įsp÷ti VšĮ „Automaksis“ pareišk÷ją H.
Kazakauską, o pasikartojus pažeidimui – sportininkui R. Kvaraciejui bus atimamas leidimas
važiuoti pirmo vairuotojo pareigose.
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.
3.2. Pareišk÷jams: ASK “Slikas“ ir „AG Racing“
3.2.1. Pasiūlyta gerbti visiems kitų pareigas ir funkcijas ir ateityje problemas spręsti per teis÷ją
ryšiams su dalyviais.
3.2.2. Už nesportišką ir grubų elgesį Pareišk÷jams skirti - įsp÷jimus, o pasikartojus pažeidimui –
pasiūlyta suspenduojamos Pareišk÷jo licencijas.
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.
NUTARTA. Pareišk÷jus AG Racing, VšĮ „Automaksis“ ir ASK „Slikas“ informuoti apie
priimtus ralio komiteto sprendimus.
4. SVARSTYTA. Alytaus autoklubo pranešimas (2010-07-09) , d÷l atsisakymo vykdyti LABLRČ
IV etapą, numatytą 2010-08-07-08 dienomis.
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Informuota, kad Alytaus autoklubo atstovas Rimantas Volungevičius liepos m÷n. 2 dieną informavo
telefonu ir liepos 9 dieną jau pateik÷ oficialų raštą, kad d÷l sunkios finansin÷s pad÷ties ir mažo B
lygos dalyvių skaičiaus atsisako vykdyti LABLRČ IV etapą, numatytą 2010-08-07-08 dienomis.
Suprantat sunkią ekonominę pad÷tį Lietuvoje, pasiūlyta prašymą patenkinti, tačiau numatytą etapą
palikti rezerviniu ir atsiradus organizatoriui leisti vykdyti Lietuvos automobilių B lygos ralio
čempionato IV etapą kita data.
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.
5. SVARSTYTA. Informacija apie LARČ ir LABLRČ likusių etapų organizatorius, datų
patikslinimą ir pasikeitimus. Ralio „Žemaitijos ruduo“ papildomų nuostatų pristatymas.
5.1. Informuota, kad LARČ VI etapą, nauju pavadinimu – „Žemaitijos ruduo“ organizuoja ir vykdo
VšĮ ASK „AJAGS“ kartu su Šiaulių ASK „Slikas“ Kelm÷s raj. Kražių seniūnijoje. Taip pat šis
etapas yra NEZ ralio čempionato VII etapas.
5.2. LABLRČ VI etapą, kuris kalendoriuje buvo numatytas 2010 spalio 9 d., organizuoja ir vykdo –
ASK „Slikas“ 2010 rugs÷jo 11-12 dienomis.
5.3. LABLRČ kalendoriuje numatyti 4,5 etapai – nevykdomi, bet paliekama galimyb÷, jei atsiras
organizatorius, vykdyti juos kitomis datomis.
Pasiūlyta patvirtinti 5.1. -5.3. pasikeitimus.
Bendru sutarimu pritarta.
5.4. Pristatyti ralio „Žemaitijos ruduo“, LARČ VI etapo, LABLRČ VI etapo ir NEZ VII etapo
varžybų papildomi nuostatai.
Pasiūlyta pastabas ir pasiūlymus Organizatoriams pateiktu el. paštu iki 2008m. liepos 28 d. 12:00
val., adresu info@slikas.lt , o rugpjūčio m÷n. nuostatuose nuryta data, visus varžybų dokumentus
paskelbti www.lasf.lt, www.slikas.lt ir www.ajags.lt.
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.
6. SVARSTYTA. Informacija apie ralį „Aplink Lietuvą 2010“.
A. Remiševskis trumpai papasakojo apie pasiruošimą varžyboms.
Varžybos neklasifikuojamos, suderintos su LASF, teis÷jauja LASF licencijuoti teis÷jai. Nuostatai
jau paskelbti. LR Prezident÷s taurę gaus bendros įskaitos nugal÷tojas.
Komiteto nariai susipažinę su Ralio „Aplink Lietuvą-2010“ LR Prezident÷s taurei laim÷ti pasiūl÷
organizatoriui patikslinti Ralio „Aplink Lietuvą-2010“ Nuostatų 5.3 punktą ir nurodyti kokiose
klas÷se bus vedama įskaita „Ralio A lygos grup÷s“ , „Ralio B lygos grup÷s“ dalyviams bei
„Autosporto klubų narių grup÷s“ dalyviams.
REKOMENDUOJAMA organizatoriui išleisti Biuletenį kuriame būtų patikslintas Ralio
„Aplink Lietuvą-2010“ Nuostatų 5.3 punktas ir nurodyta kokiose klas÷se bus vedama įskaita
„Ralio A lygos grup÷s“, „Ralio B lygos grup÷s“ dalyviams bei „Autosporto klubų narių
grup÷s“ dalyviams.
7. SVARSTYTA. Informacija apie reklaminio ploto ant priekinio stiklo įsigijimą LARČ V etape
„300 Lakes Rally“.
Informuota, kad VŠĮ „Automotoprojektai“ kreip÷si į LASF, d÷l LASF reklaminio ploto ant
automobilio priekinio stiklo įsigijimo. LASF prezidentas šį klausimą paved÷ apsvarstyti ralio komitetui.

Informuota, kad šis klausimas jau buvo derinamas iki pos÷džio su VšĮ „Automotoprojektai“
direktoriumi ir pasiūlyta „Išsipirkti“ LASF reklaminį plotą ant automobilio priekinio stiklo 2010 m.
rugpjūčio 14-18 dienomis vyksiančiame Lietuvos automobilių ralio čempionato (LARČ) V etape –už 3000,litų.
Organizatorius sutiko ir komiteto nariai bendru sutarimu pasiūlymui pritar÷.
NUTARTA. Leisti VšĮ „Automotoprojektai“ „Išsipirkti“ LASF reklaminį plotą ant automobilio
priekinio stiklo 2010 m. rugpjūčio 14-18 dienomis vyksiančiame Lietuvos automobilių ralio
čempionato (LARČ) V etape –už 3000,- litų.
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8. SVARSTYTA. D÷l sekančio pos÷džio datos (Ralio „300 Lakes Rally“ starto tvarkos tvirtinimas,
2011 m. reglamentuojančių dokumentų projektų ruošimas).
8.1. Pasiūlyta, starto Ralio „300 Lakes Rally“ tvarką suderinti ir patvirtinti susirašant el. paštu.
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.
8.2. Pasiūlyta sekantį pos÷dį sušaukti 2010 m. rugpjūčio 23 dieną (pirmadienį).
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.

Pos÷džio pirmininkas

Ričardas Abelkis

Sekretor÷

Rasa Jakien÷
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